JUNI · JULI · AUGUST 2015 · NUMMER 3 · 40 ÅRGANG

Nr. Asmindrup
præstegård
renoveres
s. 6

På opdagelse i
Ørestaden, Streetfood og Paradisbilleder
s. 10

Sognepræst ANNETTE BERG, VIG-NR. ASMINDRUP PASTORAT

Den Aramæiske Himmelbøn
Fader vor (Himmelbønnen),
er den bøn, der i kristendomme er mest kendt, og
brugt. Den er slidstærk, og
hvis du indimellem ikke kan
finde ord til bøn, så er Himmelbønnen enkel, vedkommende og præcis at gribe fat
i. Især, hvis du siger ordene
l a n g s o m t, og lader dem
blive ét med dig og i dig.
Desværre er nogle af denne smukke bøns dybere
betydningslag forsvundet
ANNETTE BERG
med tiden i de eksisterende
oversættelser. Her ses Himmelbønnen på aramæisk med
estrangelo skrift, der læses fra højre mod venstre:

Vig kirke

Nr. Asmindrup kirke

Egebjerg kirke

Fortsætter på næste side.
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Fællesarrangementer

Og her er ordene så i den vidunderlige danske oversættelse af
Lars Muhl – LYSETS LOV – Det Aramæiske Mysterium, s. 154:
Himmelske Ophav
Du, som er overalt
Helliget være Dit navn
Komme Dit rige
Ske Din vilje
Her og nu i al evighed.
Fyld os med Din nådes kraft
Og løs os af de bånd, vi binder hinanden med.
Led os ud af fristelsen
Befri os fra os selv og giv os styrke
til at være ét med Dig.
Lær os tilgivelsens sande kraft at kende
Og lad vore fremtidige handlinger
vokse frem af dette hellige øjeblik.
Amen

I ønskes alle en yndefuld
skærsommertid – slidstærk
og fyldt med nuets og nådens kraft – velsignet fra
højeste sted !
I vished om, at Gud er større
end alle religioner.
Og Kristus er større end kristendommen.

Fælles indsamlingsprojekt:
Kirkerne i Odsherred samler i 2015 ind til spedalskhedsarbejdet i Dinajpur i det vestlige Bangladesh. Ubehandlet spedalskhed forkrøbler og
stigmatiserer mennesker. Sygdommen skaber afstand til både ægtefæller, børn, arbejde og landsbyens befolkning. Men spedalskhed kan helbredes og isolationen
kan brydes. Indsamlingen går til et landsbybaseret projekt for spedalskhedsramte, hvor
målet er tidlig diagnosticering, pleje og genoptræning. Og støtte gennem selvhjælpsgrupper. Målet er at nå 800 personer med tilbud om en ny start på tilværelsen.
Fra Kristi himmelfarts dag og året ud kan man støtte Spedalskhedsmissionens vigtige arbejde for spedalskhedsramte ved at give et biddrag i kirkebøssen til projektet eller ved
at indbetale et beløb via netbank til provstiets indsamlingskonto: 0537 – 0000499013 i
Dragsholm Sparekasse. Eller via MobilePay: 2151 6111 mrk. Ods-Skippinge + adr. og cpr.
nr., hvis fradrag ønskes.
Målet for provstiindsamlingen er igen i år kr. 25.000, så enhver gave modtages med tak!
Onsdag den 23. september kl. 19.30 er der fællesmøde i Ods-Skippinge provsti i Menighedshuset, skolestræde 1, Nykøbing Sjælland. Næstformand i Spedalskhedsmissionen,
sognepræst Asbjørn Hansen, Svinninge, fortæller om landsby-projektet i Dinajpur.

Friluftsgudstjenesten søndag d. 16. august kl. 11 – for alle sognene i Odsherred – finder igen i år sted ved Sandskredet, Kongsøre. Efter gudstjenesten
er der mulighed for hyggeligt samvær omkring fællesspisningen. Alle er velkomne fra
nær og fjern. Kirkebilen kan bestilles dagen i forvejen, se bagsiden af kirkebladet.
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Det sker

JUNI
06.06. KL. 12.00:
DÅBSGUDSTJENESTE

Torsdagstræf-udflugt til
Baeshøjgaard d. 30. april

16.06. KL. 18.00-19.00:
KOR-ENGLESTEMMER
ØVETIME I VIG KIRKE
16.06. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
18.06. KL. 17.00:
SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
I VIG KIRKE OG DEREFTER
BÅL I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
JULI
18.07. KL. 11.00:
DÅBSGUDSTJENESTE
AUGUST
05.08. KL. 14.30-17.00:
GEOPARK-PARK
SACRED DANCE
VIG PRÆSTEGÅRDSHAVE
15.08. KL. 11.00:
DÅBSGUDSTJENESTE
16.08. KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
SANDSKREDET, SE S. 2.

De nye torsdagstræf efterårs datoer bliver hhv.:
24. september, 1. og 22. oktober, 5. og 19. november
samt juleafslutning d. 3. december.
Alle er meget velkomne til disse hyggelige torsdagstræf :-)

Konfirmation St. Bededag,
d. 1. maj - i Vig kirke

18.08. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Himmeriget
er indeni jer
og alle steder
omkring jer
Lukasevangeliet
17.21
Konfirmandernes navne kan ses via www.vigkirke.dk
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Vig Sogn

Nyt fra MENIGHEDSRÅDET
Som mange sikkert har iagttaget er der i dette forår sket
en del omkring Vig Kirke.
Kirkemuren er blevet kalket
og stod flot til konfirmandernes hvide kjoler og skjorter
Store Bededag.
Ved Vestre Kirkegård er indgangsportalen blevet renoveret.
Den gamle Vig Kro – som ikke
har noget med kirken at gøre
– er ved at få en rigtig flot flisebelægning ved gadekæret.
Den vil man også kunne glæde sig over når man kommer
fra Hovedgaden til Vig Kirke.
Stendigerne på Østre Kirkegård er for en stor del taget

ned for at lave en ny opsætning. Der har igennem nogle
år været problemer – især på
sydsiden. Der er bl.a. blevet
fjernet træer for at gøre et
nyt dige mere stabilt. Toiletbygningen i samme område
er også blevet nymalet.
Jeg indledte med Konfirmation.
Store Bededag var jeg til mit
barnebarns konfirmation i
Vig Kirke. En lignende oplevelse har mange andre haft
rundt omkring i de danske
kirker.
Ikke kun fordi det bl.a. handlede om mit barnebarn – så
var det en dejlig oplevelse at
være med til denne kirkelige
handling.

Og ved den efterfølgende
middag og fest blev der
også talt meget om det der
var foregået i kirken. En
god del af gæsterne her var
ikke bosiddende i området
og dermed ikke vant til at
komme i vores kirke. Men
jeg skal love for at der var
ros og begejstring over en
dejlig og levende konfirmation. Annette kan det der –
også med de unge. Vibekes
dejlige musikledsagelse og
sang, og ikke at forglemme
Lars Graver, der har mange
praktiske gøremål på sådan
en dag med 2 konfirmationer. (21 konfirmander)
Hilsen fra Poul Erik Pedersen
(PEP), kontaktperson

Kirkesanger ved Vig kirke
Karin Pilgaard Sørensen
Karin debuterede som klassisk sanger fra solistklassen
i 1995 fra Det kgl. danske musikkonservatorium i KBH,
og har ud over en solistvirksomhed sunget i de efterfølgende 10 år i hhv. Det jyske opera kor, Radiokoret,
Operakoret på Det kgl. Teater.
Endvidere har Karin i 13 år sunget som kirkesanger i hhv. Helleruplund kirke, Holmens kirke, Skovshoved kirke og Hellerup kirke.
I 2006 blev Karin færdiguddannet som talepædagog og har de næstfølgende år arbejdet på PPR i hhv. Vestsjælland og Hvidovre. Der har hun arbejdet med børn og unge
med tale- og sprogvanskeligheder. Og hun har undervist de talepædagogstuderende
i stemmedannelse på UUC Professionshøjskolen i KBH.
Vi glæder os rigtig meget til at byde Karin velkommen i Vig kirke snarest muligt.
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Vig
Vig Sogn
Sogn

Lærerkoncert

onsdag d. 1. juli kl. 19.30 i Vig kirke.

Koncert med lærerne på Den Rytmiske Højskoles sommerkursus, blæser- og slagtøjsmusik. Lærerne spiller til hverdag i fx
Det kgl. Kapel og DRs Symfoni-orkester, og vil denne dag spille
forskellige klassiske værker, ledsaget af små fortællinger.

Den 31. juli kl. 16 i Vig kirke.

Som afslutning på Den Rytmiske Højskoles sang- og korkursus
vil kursisterne synge forskellige rytmiske sange og korværker.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang til begge koncerter.

Vig kirke nyhedsbrev
Følg med i, hvad der sker i Vig kirke og præstegård og omegn
via kalenderen på www.vigkirke.dk
- eller modtag løbende Vig kirkes nyhedsbrev via mail.
Tilmelding: annb@km.dk
Ønsker du nyhedsbrevet pr. post, ring da på tlf. 59 31 51 26.

Godt-ord-på-vejen
Kunne du tænke dig at modtage nogle gode ord og som
vinger af lys ca. 1. gang om ugen via sms, så meld dig på
sms-listen via min mobil tlf. 2426 0033, så sætter jeg dig på.
Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Må Herren lyse for din fod
så du kan finde frem
Og må vinden være varm og god
må vejen være nem
Og må Herren give kraft på ny
når du er uden mod
Må dit mørke blive morgengry
med lys i overflod.
Arne Andreasen, 2009

Annette Berg, sognepræst
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Fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder:
Juni: Tirsdag den 2. kl. 19.
Juli: Sommerferie.
August: Tirsdag den 4. kl. 19.
Alle møder holdes i konfirmandstuen Nr. Asmindrup
præstegård.

Snart summer det af aktivitet i præstegården Asmindrupvej 49.
I skrivende stund er menighedsrådet i gang med at
hente priser på de forskellige opgaver der er i forbindelse med renoveringen.
Der skal males indvendigt i
alle rum, nyt køkken og badeværelse der bliver også et
nyt værelse på 1. sal , samt
nye kviste så der bliver et
godt udsyn over sejrøbugten.
Arkitekt Leif Bahn fra Bahn
arkitekterne i Holbæk har
stået for tegninger til håndværkerne og været rådgiver
for menighedsrådet.
Menighedsrådet glæder sig
til at komme i gang, lige så
snart provstiet giver tilladelse vil håndværkerne rykke
ind.
Når præstegården står færdig vil den ledige præstestilling blive opslået så vi kan få
ny præst i vores sogn.
Jeg ønsker alle en dejlig og
frydefuld sommer.
Egon Nielsen
Menighedsrådsformand
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Den tomme præstegård
Siden slutningen af
januar har det givet
er lille stik i hjertet
at køre forbi den
tomme præstegård
i Nr. Asmindrup.
I årenes løb har
jeg oplevet mange
gode timer både i
kirke og i præstegård og lært mange
dejlige salmer og danske sange i selskab med Henning og
Margrete.
Oplevelserne dér har tit fået mig til at tænke på Henrik
scharlings indledning til romanen "ved nytårstid i Nøddebo
præstegård", som blev skrevet i Ægypten og lyder:
Du stille, venlige præstegård, dig bringer jeg min hilsen! Flygtig iler vandreren dig forbi. Han ved ikke, hvilke skatte du
bærer i dit skød. Men jeg ved det, og jeg kender dig. Jeg kom til
dig i de hede sommerdage, da solens stråler faldt brændende
hen ad den støvede landevej, og hvert græsstrå gispede efter
forfriskende regndråber; træt og mødig var jeg, men inden for
dine vægge fandt jeg skygge og ly, mens husmoderen rakte
mig den kvægende læskedrik. Og jeg kom til dig i de tungemørke vinterdage; tåge og mulmhvilede over mark og eng, og
tåge og mulm hvilede over mine tanker, men inden for dine
vægge fandt jeg sommer friskhed og sommerglæde, som en
kraftig nordenvind forjog præstemandens muntre tale de tunge, døsige tanker. Derfor takker jeg dig, og derfor bringer jeg
dig min hilsen! Var jeg langt borte fra dig, skulle jeg glemme
dig - vandrede jeg blandt resterne af Hellas svundne herlighed, dog skulle jeg mindes dig i faraonernes gamle land, og
skulle dit lave tag med skorstenene rage højere op for min
tanke end Ægyptens højeste pyramide.
Oplevelserne, både i præstegård har jeg delt med min kone,
og vi har gennem årene nydt sogneudflugterne, sogneeftermiddagene i den smukt pyntede konfirmandstue med
Margretes flotte dekorationer, gudstjenesterne ikke mindst;
velsignelserne i kirken ved vores diamant- og krondiamantbryllup. TAK for det alt sammen.
Menighedsrådsmedlem
Henning Kristensen

Nr. Asmindrup Sogn

Årets konfirmander - mit sidste konfirmandhold

Fra venstre: Jakob, Andreas, Daniel, Jacob, Peter, Karoline,
Sara, Mille, Sofie, Alexander, Andreas, Mathias, Sofie.

Kunstneren Arne Haugen Sørensen
forholder sig frit
til de evangeliske
beretninger om den
tomme grav,
i disse smukke
opstandelsesmotiver.
Der er ingen kvinder
ved graven, igen sten,
ingen engel.
Men mægtige hænder.
Alligevel klinger
påskeevangeliet med.
Er skikkelsen mon Kristus
og/eller én selv ?
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Nr. Asmindrup Sogn

Konfirmandudflugt til:
Roskilde
Grundtvigskirken
Strøget og
Gobelinerne.
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Alle fotos: Henning Lundhøj

ÅRETS KONFIRMANDER

Det sker

JUNI
13.06. Kl. 8.15
UDFLUFT
AUGUST
07.08. KL. 19.30
KONCERT
09.08. KL. 14.00
SØNDAGSCAFE

I øverste række fra venstre ses;
Tim Frederiksen, Julie D. Prescott Simonsen, Tobias Nielsen,
Olivia Fausbøll, Malte Rahm, Laura Meiner, Nikolaj Gaarde,
Amalie S.Valentin.
Nederst fra venstre;
Caroline Drewes, Martin Olsen, Alma Birch Christensen,
Magnus Skov Hansen, Sofie V. Petersen, Niels-Christian Davidsen.

12.08. KL. 19.30
Koncert
16.08. KL. 11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE
VED SANDSKREDET
23.08. KL. 10.30
KONFIRMANDINDSKRIVNING
25.08. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Gak ud, min sjæl,
betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille
blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!   
Tekst: Paul Gerhardt

Indskrivning af nye
konfirmander
Søndag den 23. august kl. 10.30!
Efter gudstjenesten er der tilmelding til konfirmandundervisningen, som begynder i september.
Medbring konfirmand, dåbsattest eller navneattest.
Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen og ordner det praktiske.
Selve konfirmationen finder sted søndag den 24.
april 2016 kl. 11.00.
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Egebjerg Sogn

På opdagelse i Ørestaden, Streetfood og
Paradisbilleder
Lørdag den 13. juni sættes
kursen mod sydøst men
mest øst, hvor vi skal på
guidet rundtur tur i Ørestaden. Ørestaden dækker
et areal på over 300 ha og
ca. 20.000 mennesker vil
med tiden komme til at bo
her. Ørestad består af fire
kvarterer, der bliver bundet
sammen af søer, kanaler,
vandbassiner, spændende
ny arkitektur, samt hele
seks metrostationer.
Efter denne oplevelse,
spiser vi frokost på Papirøen. Her består frokosten af
”Streetfood”, hvor retterne
kan variere efter årstidens
grønt, kød samt alt efter,

hvad gadekokkene kunne
finde på markedet netop
den dag. Man betaler selv
sin frokost alt efter hvad
man ønsker. Det er ikke
dyrt.
Næste stop er galleri Mikael
Andersen i Bredgade, hvor
vi skal se Jesper Christiansens ni kæmpe paradisbilleder, som nu er færdige.              
Jesper Christiansen fortalte
om de endnu ikke færdige
billeder ved søndagscafeen
den 8. februar. Billederne
kredser om paradisets ni
sfærer i Dantes ”Den guddommelige komedie” og
der er mange genkendelige
motiver fra vores lokale om-

råde. Men det jo også lidt af
et paradis.
Derefter kører vi tilbage
mod Odsherred og drikker
kaffe i det grønne.
Turen koster 200 kr. og derudover betaler man selv sin
frokost.
Tilmelding senest den 8. juni
til Didde Dich 59328466 eller
til Michael Nissen 59328199.
Afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 8.15.

Når orglet slippes løs i Geoparken!!
Kom og oplev et orgel når det slippes rigtig løs fredag den 7. august kl. 19.30 i Egebjerg kirke.                                                                                                                                   
Vores organist Birgit Marcussen folder sig ud med lystig orgelmusik.
Gratis adgang og i pausen mulighed for et glas vin udenfor, hvis vejret tillader det.

Søndagscafé med foredrag om Odsherredsmalerne
søndag den 9. august

Kaj Ejstrup (1902-56),
Rennerne, Odsherred
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Kom, se og hør om Odsherredsmalerne, som består af
en række malere, der er karakteriseret ved et venskab,
der stammer fra deres tid
på kunstakademiet og ved
en mere eller mindre fast
tilknytning til Odsherred
både i bopæl og motivvalg.
                                                                   

Det er gruppen omkring
Corner udstillingerne, først
og fremmest Karl Bovin, Kaj
Ejstrup, Lauritz Hartz, Viggo
Rørup, Ernst Syberg og Søren Hjorth Nielsen. De skiller sig ud fra modernisterne
ved deres naturoplevelse,
men i det hele taget ved at

Egebjerg Sogn

have et tættere og/eller mere
realistisk forhold til motivet
end modernisterne Giersing,
Weie og Isakson - og ofte ved
en anderledes tyngde i og
sammenblanding af farver.
Men de minder samtidig om
modernisterne både i malemåde og til en vis grad ved at
dyrke billedernes malemæssige kvaliteter frem for den
nøjagtige naturgengivelse. Og
flere - Laurits Hartz og Søren
Hjorth Nielsen f.eks. - hører

til begge lejre. Og så er der
jo Swanerne; Sigurd frem for
nogen, men hele familien på
Malergården er Odsherredsmalere, selvom de ikke hører
til kredsen omkring Karl Bovin. Og her står benene også i
begge lejre, for Sigurd Swane
indvarslede sammen med
Giersing det, vi i dag kalder
klassisk modernisme. Foredragsholder er Jesper Møller-Andersen, lektor, cand.
jur. BA i litteraturvidenskab,

som også prædiker ved gudstjenesten kl.14.00.

Koncert i Egebjerg kirke
onsdag den 12. august kl. 19.30
Ja vi flotter os med koncerter, men endnu en smuk koncert er i vente med professor og
trombonist Carsten Svanberg og Birgit Marcussen.
Programmet vil består af værker af bl.a Brahms, Antonin Dvorak og Carl Nielsen.
Der er gratis adgang til koncerten.

Mini-konfirmand. Hvad vil det sige?
Jo, som minikonfirmand lærer man om alle de mærkelige ting der er i kirken. Hvorfor
ser kirken f.eks. ud som den gør; hvad er en døbefont; hvad er bibelen for en underlig
bog, hvad fortæller den os og meget andet. Nærmere oplysning vil i august blive sendt
til eleverne i 3. klasse på Egebjerg skole eller fås ved henvendelse til mig på telefon
59 32 81 99.
Nyt fra menighedsrådet

I ønskes alle en god sommer
med rigeligt regn til de frodige
jorde i sognet og rigeligt sol
til alle de ferierende. Menighedsrådet er aktive som vanligt og af nyt kan nævnes, at vi
nu har gennemgået kirke, kirkegård og præstegård og lavet
en ”ønskeliste” over, hvad vi

skal have lavet de næste år.
Så må vi se i hvilket omfang
vi kan få bevillinger til det.
Der er således styr på en af rådets store opgaver – at vedligeholde vores gamle smukke
bygninger.
Lad nu kirkebladet ligge
fremme, så I hele tiden kan

orientere jer om alle de aktiviteter, der foregår i kirken og
i konfirmandstuen – for ikke
at tale om gudstjenesterne,
hvor Michael vil byde jer alle
velkomne til en god samlingsstund i menigheden.
Menighedsrådet
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Gudstjenester
DATO

1)

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

7. juni	

1. s. e. trin.

09.00 AS 1)

10.30 AS 1)

09.00 IW

14. juni	

2. s. e. trin.

10.30 NW 2)

09.00 NW 2)

10.30 MN

21. JUNI

3. s. e. trin.

10.00 AB

11.00 AB

10.00 MN

28. juNi	

4. s. e. trin.

10.30 AB		

5. juli

5. s. e. trin.

09.00 AB

10.30 AB

10.30 IW

12. juli	

6. s. e. trin.

10.30 NW 2)

09.00 NW 2)

09.00 IW

19. JULI

7. s. e. trin.

09.00 AB

10.30 AB

10.30 IW

26. JULI

8. s. e. trin.

10.30 AB

09.00 AB

09.00 MN

2. augUST

9. s. e. trin.

10.30 AB		

09.00 MN

9. augUST

10. s. e. trin.

09.00 AB

14.00 MN

16. augUST

11. s. e. trin.

23. AUGUST

12. S. E. TRIN.

10.30 IW

09.00 MN

10.30 MN

30. AUGUST

13. S. E. TRIN.

09.00 IW

10.30 MN

09.00 MN

10.30 AB

09.00 IW

11.00 FÆLLES FRILUFTS GUDSTJENESTE – SANDSKREDET

ANETTE SØRENSEN. 2) NIELS WILLERT.

Adresser

Vig Sogn

Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig,
tlf. 59 31 51 26, mobil 24 26 00 33
e-mail: annb@km.dk
www.vigkirke.dk
Graver Lars Odgaard Rasmussen,
tlf. 59 31 58 04.
Kirkegårdskontoret åbent
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Ann West, Eskildstrupvej 18B,
4560 Vig, tlf. 22 80 75 55.

Nr. Asmindrup Sogn

Kst. sognepræst Annette Berg, Vig
Se under Vig Sogn
www.nrasmindrupkirke.dk
Graver: Nadja Petersen, tlf. 59 36 61 16
Formand Egon Nielsen, Viseren 1, 4560 Vig,
tlf. 59 32 44 25.
Kirkeværge Lissie Nielsen, Viseren 1,
4560 Vig, tlf. 59 32 44 25.

Egebjerg Sogn

Sognepræst Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg,
4500 Nykøbing Sj., telefon 59 32 81 99
E-mail: jmn@km.dk · www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirkegård: Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
E-mail: egekgd@gmail.com
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Per Kragh Stokkebjergvej 9,
4500 Nykøbing, telefon 25 10 77 09.
Praktisk information

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst.

Kirkebiler

De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arrangerede møder,
også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr.
gang pr. person: kr. 10. Kirkebilen bestilles senest
dagen før. Tlf. 40 21 09 35 (Klint Taxi).
Kirkebladet

Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg

